INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til Velferdstingets høstseminar 2022
Lørdag 3. september kl. 08.30–18.00
Sted: Thon Hotel Ullevaal Stadion

telefon
e-post
nettside
org. nr.

228 44 389
post@studentvelferd.no
www.studentvelferd.no
987 695 595

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo
Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo

TIL:
Velferdstingets arbeidsutvalg
Alle valgte representanter i Velferdstinget
Studentdemokratiene ved:
Universitetet i Oslo
OsloMet – storbyuniversitetet
Handelshøyskolen BI
Høyskolen Kristiania
Politihøgskolen
MF vitenskapelig høyskole
Norges Idrettshøyskole
Norges musikkhøgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo
Oslo Nye Høyskole
Bårdar Akademiet
Fagskolen Oslo

Noroff Oslo
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Steinerhøyskolen
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Høgskolen for Ledelse og teologi
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Atlantis Medisinske høgskole
Musikkteaterhøyskolen
Barratt Due musikkinstitutt
Norges Dansehøyskole
NSKI Høyskole
Høyskolen for Dansekunst
Einar Granum kunstfagskole

KOPI:
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets representanter i
SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden SiO, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU
v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Velferdstingene i Norge, Oslostudentenes Idrettsklubb v/
Hovedstyret, Internasjonal komité, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder.
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INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS HØSTSEMINAR 3. SEPTEMBER 2022
Dette er innkalling til Velferdstingets høstseminar, lørdag 3. september 2022 klokken 09.00.
Seminaret finner sted på Thon Hotel Ullevaal Stadion.
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene.
Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din
lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du
ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg.
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon for å finne
vara.
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FORKORTELSER
AU, VTAU: Arbeidsutvalget
AL: Arbeiderbevegelsens studentliste
BDM: Barrat Due musikkinstitutt
BI: Handelshøyskolen BI
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene
DNS: Det Norske Studentersamfund
GjL: Gjestelista
GL: Grønn liste
HK: Høyskolen Kristiania
HTML: Henke og Thom-listen
HS: Hovedstyret
KK: Velferdstingets kontrollkomité
KS: Velferdstingets Kulturstyre
LL: Liberal liste
SiO MD: SiO Mat & Drikke
MF: MF vitenskapelige høyskole
ML: Moderat liste
NIH: Norges idrettshøgskole
UiO: Universitetet i Oslo
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
NMH: Norges musikkhøyskole
NSO: Norsk studentorganisasjon

ONF: Organisasjonen for norske fagskoler
ONH: Oslo Nye Høyskole
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet
PHS: Politihøgskolen
RL: Realistlista
SH: Studenthovedstaden
SiO: Studentsamskipnaden SiO
SiR: Velferdstingets studentidrettsråd
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
VA: Venstrealliansen
VK: Velferdstingets valgkomité
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
VT-GAT: Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og
Trondheim
StudFest. Studentfrivillighetskonferansen
ViN: Velferdstingene i Norge
SO23: St. Olavs Gate 23
KD: Kunnskapsdepartementet
SHoT: Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse
SHK: Studentunionen Høyskolen Kristiania

4

DAGSORDEN OG KJØREPLAN

Tid
08:30
09:00
10:15
10:30
11:00
11:00

Saksnr.

11:45

087-22/09
088-22/09
089-22/09
090-22/09
091-22/09
092-22/09
093-22/09
094-22/09
095-22/09

12:00
13:00

Lunsj
096-22/09

11:15

13:45
14:00
14:30
14:45
15:45
16:00
16:20
16:35
16:50
17:10
17:15
17:25
17:40
17:50
18:00

Saker
Registrering og matservering
Bli kjent / innlegg fra eksterne / studenthus
Spørsmålsrunde
Kahoot, bli kjent med nytt arbeidsutvalg
Offisiell møtestart
Valg av ordstyrer og protokollfører
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og kjøreplan
Godkjenning av protokoll
Godkjenning av valgprotokoller
Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer
Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett
2022

Resolusjon: Gi Ullevål sykehus-tomta til
studentene
Pause 15 min
Generaldebatt
Pause 15 min
097-22/09
Workshop om det private leiemarkedet
Pause 15 min
098-22/09
Valg til budsjettkomiteen
099-22/09
Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret
Pause 15 min
100-22/09
Valg til internasjonal komite
101-22/09
Ettergodkjenning av varslingsutvalg
102-22/09
Suppleringsvalg til Kulturstyrevaraer
103-22/09
Revidering av møteplan
Eventuelt
Møtekritikk
Møteslutt. Fellesmiddag og kos på Villa Eika.

Type sak

Kategori

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Orienteringssak
Vedtakssak

Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering
Møtekonstituering
Orienteringer
Orienteringer
Orienteringer
Organisasjon

Vedtakssak

Organisasjon

Diskusjonssak

Politikk

Valgsak
Valgsak

Valg
Valg

Valgsak
Valgsak
Valgsak
Vedtakssak

Valg
Valg
Valg
Organisasjon
Eventuelt
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1

VALG AV ORDSTYRER OG PROTOKOLLFØRER
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

087/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

2
3

Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslag til ordstyrer og protokollfører vedtas.

4
5

Forslag til vedtak:
Ordstyrer: Kari Anne Andersen og Ola Gimse Estenstad

6

Protokollfører: Henriette Seim
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7

GODKJENNING AV INNKALLING
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

8
9
10
11

088/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets innstilling:
Innkallingen godkjennes.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.
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12

GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

089/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

13
14

Arbeidsutvalgets innstilling:
Dagsorden og kjøreplan godkjennes.

15
16

Forslag til vedtak:
Dagsorden og kjøreplan vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

8

17

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

090/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

18
19

Arbeidsutvalgets innstilling:
Ingen innstilling. Det er kontrollkomiteen som innstiller på godkjenning av protokoll.

20
21

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.

22

SAKSOPPLYSNINGER

23

Protokollen finnes på https://www.studentvelferd.no/vt-dokumenter/sakspapirer/.

9

24

GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

091/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

25
26

Arbeidsutvalgets innstilling:
Ingen innstilling. Det er kontrollkomiteen som innstiller på godkjenning av valgprotokoller.

27
28

Forslag til vedtak:
Valgprotokoller godkjennes.
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29

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

092/22-09
Orienteringssak
Arbeidsutvalget

30
31

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

32
33

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

34

ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING

35
36
37

Denne orienteringen dekker perioden 31. mai til 12. august. Alt som omtales til å skje etter 12. august er planlagt,
men ikke gjennomført når orienteringen skrives. Øvrig relevant orientering om perioden fra 12. august til
høstseminaret 3. september vil bli orientert om muntlig.

38
39
40
41
42
43
44

Overlapp
Vi i arbeidsutvalget troppet på 1. juli etter 2,5 uke med spennende og intens overlapp med forrige arbeidsutvalg. I
løpet av overlappsperioden fikk vi kunnskapsoverføring om organisasjonen vår med gjennomgang av politikk,
struktur, mandat og styringsdokumenter. Vi fikk også grundig gjennomgang av SiO og SiOs tjenesteområder, våre
samarbeidspartnere og politisk påvirkning, i tillegg til møter med SiO-HS, konsernledelsen i SiO, DNS og OSI. Vi
var også på befaring i det nye studenthuset. Mye av tiden ble tilbragt i fellesskap, men deler av tiden hadde vi
individuell overlapp hvor vi fikk nødvendig opplæring og kunnskapsoverføring om individuelle arbeidsområder.

45
46
47

Det ble avholdt et møte i Studenthovedstaden, her møtte spesialrådgiver og politisk rådgiver for byråd for næring
og eierskap Victoria Marie Evensen. Evensen kunne dessverre ikke møte selv grunnet sykdom. På møtet pratet vi
en del om hva som skal til for å gjøre Oslo til en bedre studentby.

48
49
50
51

Under overlappsperioden fikk vi besøk av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT-GAT) hvor vi fikk
utvekslet erfaringer mellom av- og påtroppende arbeidsutvalg i både VT-GAT og VT-OA. Vi gjennomførte noen
workshops om medieinnlegg og ulike utfordringer hos de ulike organisasjonene. Til slutt avsluttet vi besøket med
middag, som var veldig hyggelig.

52
53
54

På slutten av overlappen dro av- og påtroppende arbeidsutvalg på hyttetur til Blefjell. Hytteturen ble brukt til å bli
bedre kjent med hverandre, sosialt, skogsturer, planlegging av arbeidet det neste halvåret og fordeling av punktene
på handlingsplanen.

55
56
57
58
59
60

Tildelingsprosess 2022 så langt
Tildelingsprosessen er en søknadsprosess som er ekstremt viktig for de organisasjonene som søker. Det er
studentenes penger vi deler ut, og det skal vi respektere. Det betyr at det blir stilt krav til organisasjonene om å
bruke dem på en slik måte at det kommer studentene til gode. Dette er også en omfattende prosess for alle parter,
som er viktig å huske i arbeidet frem mot tildelingsmøtet 10. oktober. Tildelingsprosessen vil være en av
hovedoppgavene til nestleder fremover.
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61
62
63
64

Det er nestleder som har ansvar for tildelingene. Tildelingsprosessen for 2022 er godt i gang. Nestleder brukte
perioden før ferien på å komme i kontakt med søkerorganisasjonene og er i gang med første runde med møter om
selve søknadene og prosessen frem mot innleveringsfrist. Grunnet ferieavvikling er ikke alle møtene gjennomført
enda, men blir gjennomført i løpet av august.

65
66
67
68
69

Nytt i prosessen er at det er en budsjettkomité som skal foreta innstillingen på søknadene i år. Budsjettkomiteen
velges på VTs høstseminar og har funksjonstid frem til etter at tildelingene er gjennomført på tildelingsmøtet. Målet
med hele prosessen er at den skal være ryddig og transparent for både VT-AU, representanter, budsjettkomiteen
og søkerorganisasjonene. Dette oppnås ved å være tydelig i kommunikasjonen med alle parter og tilgjengelig for
spørsmål og usikkerheter som skulle oppstå.

70
71
72
73
74
75

Faddervakt og semesterstart
Faddervakt ble i år som årene før avholdt siste helgen i fadderuken, 19. og 20. august. Vi fikk med oss ordføreren
i Oslo, Marianne Borgen, og byråden for næring og eierskap, som også er vår kontakt i byrådet, Victoria Marie
Evensen. Vi inviterte også Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, men fikk dessverre avslag
da han hadde andre forpliktelser. I tillegg til dette gikk også en rekke studenttillitsvalgte, rektorer og studenter
faddervakt.

76
77
78
79
80

Under semesterstart deltok Studenthusprosjektet SO23 på foreningsdagene på OsloMet og UiO. Her sto vi på
stand med noen plansjer fra studenthuset og plantegninger for huset. Målet med standen på foreningsdagene var
å rekruttere til en driftsorganisasjon som kan drifte studenthuset på sikt. Ambisjonen er at flere studentforeninger
som skal ha lokaler i bygget, eller engasjerte frivillige, sammen kan danne et driftsstyre. I tillegg var det arrangert
et oppfølgingsmøte 2. september for å samle frivillige som meldte interesse på foreningsdagene.

81
82
83
84
85

ViN-samarbeidet
I tillegg til en overordnet digital samling for en kort felles overlapp under vår egen overlappsperiode, ble det avholdt
en digital ledersamling 8. august. Her kom vi frem til hvordan vi selv ønsket å bruke samarbeidet og hvordan vi
ønsket at kommunikasjonen skal være. Vi diskuterte også hvor og når første fysiske ViN-samling i perioden skal
være. ViN-samlingen avholdes i Agder og blir fra 30. august til 1. september.

86
87
88
89

Overordnet oppleves det som om samarbeidet har ambisjoner i tråd med Velferdstingets handlingsplan om å styrke
samarbeidet og dialogen med andre relevante studentdemokratier. Vi kom frem til at vi ønsket å bygge videre på
kunnskap og strategibanker sammen, og sammen koordinere oss for å ha oversikt over relevante aktører, som
samskipnadsrådet, for oss har av vedtatt politikk.

90
91
92

Leder av VT-Vest ble valgt til koordinator av ViN-samarbeidet, med det som opplevdes som full støtte fra ViNlederne. Ny koordinators ambisjoner for ViN som politisk organ stemte godt overens med det vi tolker er intensjonen
i handlingsplanen vår.

93
94
95
96

Studenthus
Siden sist møte har prosjektet blitt arvet internt i Velferdstinget. At dette er en god og ordnet prosess er viktig for
prosjektet. Arbeidsutvalget har som mål å involvere flere personer i arbeidsutvalget i de politiske prosessene og
for å kunne spre ordet i studentmassen.

97
98
99
100
101
102

Dessverre avventer man fortsatt i skrivende stund respons fra Ap/Sp sin storfraksjon på stortinget, og Rødt har
heller ikke besvart våre henvendelser. En del av det politiske arbeidet fremover vil være å følge opp disse
fraksjonene. Dessverre har Kunnskapsdepartementet avslått ønsket om møte med ministeren og politisk ledelse.
Begrunnelsen de ga var «tett kalender». Vi opplever det som at dette er en sak Kunnskapsdepartementet ikke
prioriterer i det hele tatt. Videre vinkling blir å gå i dialog med stortingspartiene. Vi ønsker å fortsette god dialog
med SV og håper vi kan få med de andre på laget.
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103
104
105

Velferdstinget har også tenkt å fortsette dialogen med relevante studentdemokratier i Oslo og omegn. Dette er en
viktig del av arbeidet med å bygge bevissthet om prosjektet i studentmassen. Deler av dette arbeidet ligger i
deltakelse i foreningsdagene på OsloMet og UiO.

106
107
108
109
110
111
112
113

Mediearbeid
Sommer og ferieavvikling har gjort at aktiviteten i media er noe lavere enn vanlig. Likevel har vi fått noen
henvendelser og det har vært en del kontakt fra journalister som ønsket caser. Dessverre har disse vært vanskelige
å følge opp da journalistene har ønsket seg nye studenter som sliter med boliger. Dette er vanskelig fordi vi er
avhengige av nettverk for å komme i kontakt, og å få og finne caser med representantene. Vi havnet også en del i
media i relasjon til mangelen på studentboliger. Vi ble sitert i alt fra lokale til nasjonale medier. Når studentmediene
starter opp igjen skal det også legges ned en innsats for å havne i disse. For mer utfyllende informasjon, se
medieloggen.

114
115
116
117
118

Politikk
Arbeidsutvalget har fått en henvendelse fra programkomiteen fra Arbeiderpartiet. De ønsket innspill til program og
en omvisning på det nye studenthuset i St. Olavs gate 23. Arbeidsutvalget er veldig glade for henvendelsen og
følger opp henvendelsen fortløpende. Politikk og medieansvarlig har brukt sommeren på å sette seg inn i allerede
eksisterende innspillsdokumenter, partiprogrammer og frister for innspill.

119
120
121
122

Over sommeren fikk vi vite at bystyret i revidert budsjett tildelte ytterligere 1 million kroner i tillegg til allerede
eksisterende 1,5 million kroner til SiO Psykisk helse, altså til sammen 2,5 millioner kroner. Finansieringen av
studenthuset ble også videreført. Dessverre ble ikke kollektivrabatter til gode for studentene prioritert i møtet der
bystyret behandlet revidert budsjett, og vi fikk dessverre ikke gjennomslag på dette.

123
124
125
126

Sosiale medier
Arbeidsutvalget har utarbeidet en sosial medier-strategi for Velferdstinget som skal bidra med å systematisere og
profesjonalisere arbeidet vårt med sosiale medier. Den gir et overblikk over utfordringer, målgruppene våre,
plattformer og hvordan vi prioriterer dem, mål og arbeid i sosiale medier i perioden 2022–2023.

127
128
129
130
131
132
133
134

SiO
Grunnet skifte av arbeidsutvalg har vi hatt noen forventningsavklaringer med SiO. Forventningsavklaringen med
hovedstyret ble avholdt under overlappsperioden. Leder har også møtt administrerende direktør og pratet om
hvordan man skal samarbeide om studenthus prosjektet og hvordan vi skal samarbeide, kommunisere og forholde
oss til hverandre i enigheter og uenigheter. Det var ved møtet enighet om å holde hverandre mer oppdaterte på
hva vi jobber med og hvordan vi kan nå felles mål. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at man kan, og trolig
vil, komme i konflikt. Da er det nyttig å ha en enighet i hvordan man møtes og håndterer de uenighetene som kan
og vil oppstå.

135
136
137
138
139
140
141
142

StudFest 2022
Arbeidet med Studentfrivillighetskonferansen (StudFest) 2022 er i full sving. StudFest vil gå av stabelen 3.–15.
oktober og vil være et slags paraplyarrangement som foreninger kan gjøre som medarrangør i arrangementer de
planlegger å holde i denne perioden. De som samarbeider med StudFest vil få muligheten til å søke på avsatte
midler fra studentenes tiltakspakke med eget skjema. Foreningene vil kunne bruke Facebook-siden «StudFest
2022» og emneknaggen #StudFest2022 for å spre arrangementet, når det er klart. StudFest ble promotert direkte
til studentforeningene på foreningsdagene på UiO og OsloMet, men blir også promotert gjennom SiO Foreninger
og ekstern promotering. Gjerne spre budskapet til deres egne foreninger.

143
144
145

Arendalsuka
Leder og politikk- og medieansvarlig deltar på Arendalsuka i perioden 15.–17. august. Her skal vi prioritere SHoT
og arrangementer som er relevante for studentpolitikken.
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146
147
148
149
150

Administrasjon og Kulturstyret
I administrasjonen har Elella hatt sin siste dag hos oss og gått videre til ny jobb. Hennes arbeidsoppgaver har vært
å følge opp Kulturstyret administrativt. Disse arbeidsoppgavene fordeles nå over på Pål og Henriette i
administrasjonen. Vi ønsker Elella masse lykke til og takker for hennes tid hos oss i Velferdstinget. Vi markerte
hennes siste dag med en hyggelig lunsj.
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MEDIELOGG
Dato
29. juli 2022

Tittel
6300 studenter på venteliste til
studentboliger. Dette må til for å løse krisen

Beskrivelse
Artikkel om dekningsgraden av
studentboliger i Oslo, Marius kommenterer.

28. juli 2022

Intervju på P4

Marius snakker om dekningsgraden på
studentboliger på P4. Kommentarene ble
sendt på P4-nyhetene i tidsrommet 12.00 til
14.00.

18. juli 2022

Tusenvis står i kø for studentbolig i Oslo.
En kort togtur unna er pågangen langt
lavere: – Fortsatt en ukjent studentby

Artikkel om studentboliger i Lillestrøm,
Marius kommenterer

21. juni 2022

Søker om prøvestenging av Ring 1: – Vi
kan sette ut stoler og bord

Artikkel om prøvestengning av ring 1 i
Pilestredet, ved det kommende
studenthuset. Maika kommenterer.

7. juni 2022

Vil gjøre store endringer med ring 1: – Oslo
sentrum har for mange biler

Artikkel om mulig nedskalering i biltrafikk i
området rundt det kommende studenthuset.

30. mai 2022

Møt Oslostudentenes nye leder

Artikkel om ny leder i Velferdstinget.
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

093/22-09
Orienteringssak
Arbeidsutvalget

153
154

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

155
156

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

157

HOVEDSTYRETS ORIENTERING

158
159
160
161

Generelt
Sommeren har gått slik den tradisjonelt sett gjør i SiO, med noe lavere driftsnivå. Vi har likevel fått ansatt ny
midlertidig IKT-leder som startet 8. august, og ny bærekraftsansvarlig som starter i jobben 1. september. Det er
også lyst ut anbud om miljøfyrtårnsertifisering.

162
163
164

Studentenes tiltakspakke har gjennomført 30 arrangementer i sommer og planlegger nå for enda mer aktivitet med
oppstart etter fadderukene er ferdig og utover høsten, slik at man ikke havner i klinsj med foreningenes viktigste
rekrutteringsperiode.

165
166
167
168

Styreleder, administrerende direktør og eiendomsdirektør i SiO har vært i møte med administrasjonen i byråd for
byutvikling, samt byrådssekretær, for å gi innspill på hva som kan gjøres med leiemarkedet i Oslo. Her fremmet vi
spesielt tomtepris/tomtetilgang og kostnadsramme for tilskudd som våre hovedutfordringer for å kunne bygge flere
studentboliger. Denne saken vil følges opp med flere møter utover høsten.

169
170
171

Styreleder deltok i slutten av juli på ANSAs generalforsamling og var også til stede under Arendalsuka. Videre har
styreleder deltatt på foreningsdagene ved både OsloMet og UiO og delt ut priser for årets forening 2022 ved disse
studiestedene, og så klart deltatt i faddervaktordningen.

172
173
174
175
176

SiO Bolig
Drift gjennom sommeren har gått fint. Over 10 000 studenter har søkt bolig hos oss til semesterstart. 1. august
hadde vi 6 700 studenter i kø (tilsvarende nivå som før pandemi, 2019), og 15. august var dette tallet redusert til
ca. 3 400. Vi har også tildelt rundt 4500 boliger, og har nå fulle hus. Det har vært mye mediehenvendelser rundt
ventelistene og boligsituasjonen i Oslo, noe vi har svart ut så godt vi kan.

177
178

Interessen for studentboligene på Lillestrøm har vært høy, og vi har nå ca. 50 boliger ledige av 300. Innflytningen
skjer i begynnelsen av oktober. Det vil bli lagt fokus på å få fylt opp de siste plassene her også.

179
180

Brakkene på Kringsjå er flyttet (solgt til Oslo kommune for å huse flyktninger) og prosjektet Kringsjå fase 3 er startet
opp.

181
182

SiO Studentliv
SiO Helse har hatt en sommer tilsvarende slik det var før pandemi, som vil si at det er normalt rolig.
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183
184
185
186

På karriere er det gjennomført møter med ledelsen på UiO hvor det nå foregår en intern prosess for å kartlegge
hvordan dette tilbudet skal bli, som følge av VTs vedtak om styrt nedleggelse. SiO har jobbet videre med Karriere
2.0 prosjektet og har hatt dialog med VT-AU om potensiell videreføring av dette, samt ønske om en tydeliggjøring
av vedtaket og dets konsekvenser.

187
188
189
190
191

SiO Campustjenester
SiO Mat og Drikke har gjennom sommeren jobbet mye med rekruttering for å ha nok personell til å kunne gjenåpne
så mange avdelinger som mulig, men det er generelt mangel på folk i bransjen. Derfor har dette vært et viktig
fokusområde, og vil fortsette å være det utover høsten. Ellers har det gått mye tid til planlegging av semesterstart
og gjenåpning av de ulike spisestedene.

192

Athletica har også jobbet med å forberede til semesterstart, både med tanke på trykk, kapasitet og rekruttering.
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193

ANDRE ORIENTERINGER
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

094/22-09
Orienteringssak
Arbeidsutvalget

194
195

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

196
197

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

198

KULTURSTYRET

199

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

200

UNIVERSITAS

201

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

202

RADIO NOVA

203

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

204

ARGUMENT

205

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

206

URBO – URBAN BOLIGUTLEIE

207

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

208

SIO BARNEHAGE

209

Det foreligger ingen skriftlig orientering.

210

STYRINGSGRUPPEN FOR SO23

18

211

Det foreligger ingen skriftlig orientering.
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REVIDERING AV VELFERDSTINGETS DRIFTSBUDSJETT 2022
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

095/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll
Velferdstingets ER2020-RB2022; Kulturstyrets økonomi; noter til Velferdstingets
driftsbudsjett

213
214

Arbeidsutvalgets innstilling:
Forslaget vedtas.

215
216

Forslag til vedtak:
Velferdstingets driftsbudsjett 2022 vedtas med de revideringer som blir vedtatt i møtet.

217

SAKSOPPLYSNINGER

218
219
220
221

Bakgrunn for saken
Velferdstinget pleier å revidere budsjettet på første møte etter sommeren, blant annet fordi et nytt arbeidsutvalg
har tatt over og kan velge å gjøre andre prioriteringer. I tillegg er det ofte behov for å justere etter at første halvdel
av året har gått.

222
223

Saksopplysninger
Velferdstinget fikk tildelt 3 600 000 kroner i tilskudd til budsjettet for 2022.

224
225
226
227
228

Den største driftsinntekten til Velferdstinget er tilskuddet vi får fra SiO på 16 500 000 kr. Av tilskuddet går 3 600
000 kr til Velferdstingets eget driftsbudsjett og 12 900 000 kr er øremerket tildelingsordningen. I tillegg får
Velferdstinget driftsinntekter gjennom tilskudd fra Oslo kommune og det vi fakturerer SP-UiO AU for av
felleskostnader på Villa Eika. Samlede driftskostnader er budsjettert til kr 3 988 001 og omfatter drift av
Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden.

229
230

Det er budsjettert med et litt mindre underskudd i revidert budsjett enn i første utkast fordi vi ikke har brukt like mye
penger som antatt til nå. For å speile virkeligheten velger vi å nedjustere noen poster.

231
232
233

Det er budsjettert med et resultat for 2022 på -1 296 501 kr. Underskuddet skyldes i stor grad at Kulturstyret ønsker
å bygge ned egenkapitalen, og budsjetterer med å bruke 1 100 000 kr av egenkapitalen i 2022 i tillegg til
bevilgningen på 2 300 000 kr. Det gir et samlet budsjett for Kulturstyret på 3 400 000 kr.

234
235
236
237

For Velferdstinget er det budsjettert med et underskudd på 196 501 kr for 2022 og egenkapitalen til Velferdstinget
forventes dermed at være på kr 1 313 551 ved utgangen av 2022. Velferdstinget forvalter bevilgninger for over 14
mill. kroner og det er derfor viktig at det er et fornuftig nivå på egenkapitalen og god likviditet. Det vurderes at
egenkapitalen til Velferdstinget bør ligge på rundt kr 1 100 000.

238
239
240

I langtidsbudsjettet kommer det frem at med nåværende nivå av tilskudd og drift, vil Velferdstinget kunne holde et
fornuftig nivå på egenkapitalen frem til 2025, på tross av at det budsjetteres med underskudd. Til tross for dette må
Velferdstinget fortsatt holde driftskostnadene lave og på sikt nedjustere driften, om ikke tilskuddet økes.
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241
242
243

Følgende poster forventes å gå under budsjett og derfor nedjusteres:
6540 Inventar nedjusteres fra kr 10 000 til kr 5 000 da vi har brukt mindre, og ser ut til å bruke mindre på inventar
enn antatt.

244
245
246
247

7301 Aksjoner og markeringer nedjusteres fra kr 60 000 til kr 40 000. I revidert budsjett i vår ble denne posten
oppjustert fordi det i 2021 ikke var mulig å arrangere julebord. Disse pengene var tiltenkt å overføres til
sommerfesten, men vi klarte ikke bruke så mye penger. Posten nedjusteres tilsvarende hva som ikke ble brukt på
sommerfesten.

248
249
250

Følgende poster forventes å gå over budsjett og derfor oppjusteres:
5800 Opplæring/overlapp oppjusteres med kr 2 000, fra kr 5 000 til kr 7 000, da det i overlapp gikk mer midler til
opplæring enn budsjettert.

251
252

6510 Teknisk utstyr oppjusteres fra kr 33 500, til kr 45 000 da mye av utstyret administrasjonen brukte var utdatert
og trengte oppgradering. Arbeidsutvalget ønsker også å bytte ut noe av det tekniske utstyret de i dag bruker.

253
254
255
256
257
258

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige oppjusteres fra kr 43 000 til kr 55 000. Det har i år blitt mer reising enn
antatt fordi det har vært arrangert ett ViN-seminar, og det planlegges for ett til. Deler av arbeidsutvalget skal på
Arendalsuka, arbeidsutvalget var på representasjonsoppdrag i Trondheim i vår og administrasjonsleder har deltatt
på seminar for alle organisasjonskonsulentene i Norge som jobber for studentdemokrati. Denne oppjusteringen
anser arbeidsutvalget for å være hensiktsmessig for å kunne etterleve handlingsplanpunktet om å styrke ViNsamarbeidet og studentdemokratier med samme virkeområde.

259
260
261

//English//
The Welfare Council is applying for 3.6 million kroner for the operational budget for 2022. This is an increase of
130 000 kroner from last year.

262
263
264
265
266
267

The Welfare Council will receive 16.5 million kroner in funding from SiO and 3.6 million kroner of this funding will
be utilized to run the Welfare Council itself, whereas 12.9 million kroner will be used to fund nine student
organizations. The Welfare Council receives additional operational funding from Oslo Municipality and SP-UiO AU
for shared costs at Villa Eika. The total operational budget is thus 3.9 million kroner and includes the operational
cost of The Welfare Council, The Culture Board and Studenthovedstaden. The total sum of funding based on the
recommendation from the Executive Committee, is budgeted at 12.9 million kroner.
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268

RESOLUSJON: GI ULLEVÅL SYKEHUS-TOMTA TIL STUDENTENE
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

096/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen
Resolusjonsforslag om Ullevål-tomten

269
270

Arbeidsutvalgets innstilling:
Resolusjonen vedtas.

271
272

Forslag til vedtak:
Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer under møtet.

273

SAKSOPPLYSNINGER

274
275
276
277

I lys av stortingsvedtaket om nedleggelse av Ullevål sykehus og den store studentboligmangelen i Oslo-regionen
har arbeidsutvalget sett det som interessant å diskutere om SiO skal anskaffe Ullevål sykehus-tomta med det
formål å bygge en ny studentby. Vi ønsker derfor å be VT om å ta et standpunkt i saken. Et av de største hindrene
for å bygge studentboliger i Oslo i dag er mangelen på egnede tomter til studentboligbygging.

278
279
280
281
282

Ullevål sykehus-tomta har 300 mål som kan brukes. Dette er betydelig større enn Kringsjå studentby. Selv om SiO
kun anskaffer deler av tomten er dette fortsatt et betydelig areal å bygge på. Tomta ligger ganske sentralt og nær
kollektivtransport. Til sammenligning er Veterinærhøgskolen-tomta på Adamstuen som ble solgt på det åpne
markedet på Adamstuen, på 17 mål. Dette er med andre ord et betydelig areal som kan benyttes til å bygge en ny
studentby og dermed lette på studentboligkøene i Oslo. Derfor ønsker vi at VT tar et standpunkt i saken.

283
284

// English //
RESOLUTION: GIVE THE ULLEVÅL HOSPITAL PROPERTY TO THE STUDENTS

285
286
287
288
289

Due to a decision in the Storting to shut down Ullevål hospital, the Executive Committee want to ask the Welfare
Council to make a decision about whether you want to ask SiO to acquire the property or not. The property is
approximately 75 acres, compared to the property on Adamstuen, which was approximately 4 acres. The Ullevål
Hospital property is significantly bigger than Kringsjå student housing in comparison, which is the biggest student
housing SiO has right now.

290
291
292

One of the challenges with building student housing in Oslo is that there are not enough suitable properties. Even
with only parts of the 75 acres at Ullevål, SiO has the possibility to build a rather large amount of student housing
units, which will reduce the student housing queue considerably.
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WORKSHOP OM DET PRIVATE LEIEMARKEDET
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

097/22-09
Diskusjonssak
Arbeidsutvalget ved Marius Torsvoll
NSOs leiemarkedsundersøkelse

294

SAKSOPPLYSNINGER

295
296
297
298

Det private leiemarkedet i Oslo har et rykte for å produsere trange bosituasjoner og høye leiepriser. Det er per i
dag et presset marked og mange er ukjente med sine egne rettigheter og hvordan markedet skal fungere. Det er
kjent at studentboligbygging legger en demper på det private leiemarkedet og fungerer som en regulerende
mekanisme for markedet. Markedet i Oslo er såpass krevende at dette er nødvendig.

299

Arbeidsutvalget har laget denne workshopen som en del av handlingsplanpunkt 2 under konkrete politiske punkter:

300
301
302

2. Bolig: Arbeidsutvalget skal jobbe for å utvikle ny politikk for studenter som bor på det private

303
304
305
306

Siden arbeidsutvalget har vanskeligheter for å komme med konkret politikk foreslås det derfor at Velferdstinget
gjennomfører en workshop. Vi vet at det eksisterer et meningsmangfold i Velferdstinget og arbeidsutvalget setter
pris på dette og ønsker at det kommer frem et helhetlig perspektiv på hvordan rettighetene, kunnskapsnivået og
velferden til studentene på det private leiemarkedet kan forbedres.

307
308
309
310

Arbeidsutvalget ser en rekke vinklinger ved utarbeidelsen av konkret politikk og ønsker derfor Velferdstingets
synspunkter før arbeidet går i gang, slik at vi sammen kan sikre et best mulig resultat. Det betyr ikke at dette er et
dekkende perspektiv eller at andre diskusjonspunkter er irrelevante eller uønsket at man tar stilling til, dersom det
er aspekter ved denne diskusjonen som ikke kommer frem står dere fritt til å diskutere dette.

311

Punkter til diskusjon:

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

boligmarkedet. Formålet er å bedre kunne ivareta og styrke rettighetene til studentene som bor på
det private leiemarkedet og å kunne stille tydelige politiske krav opp mot kommunene.










Hvordan skal man øke kunnskap om studentenes rettigheter som leietakere?
Skal man jobbe for en egen boligbyråd i Oslo?
Punkter om regulering til diskusjon:
o Skal man prisregulere?
o Skal man kvalitetsregulere?
o Skal man antallsregulere?
o Skal man ikke ha et standpunkt om regulering i det hele tatt?
Skal man samarbeide med andre relevante aktører som leieboerforeningen?
Skal man prøve å få til et samarbeid med private eiendomsaktører som Heimstaden, Thon eller Ferd?
Hva skal kommunen sin rolle i leiemarkedet være?
Hvordan skal man ivareta internasjonale studenter i dette arbeidet?
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// English //

324
325
326

Because of point two about housing in the private market from the action plan to the Executive Committee from the
Welfare Council, we have made a workshop so that you can help us develop politics on the subject. The private
housing marked in Oslo is under substantial pressure and student housing help regulate the marked.

327
328
329
330

The Executive Committee are considering several avenues when developing concrete politics for the private
housing market, and would therefore ask the Welfare Council to work through a workshop discussing some points,
we in the Executive Committee find relevant. Please be free to add other points to discuss or let us know if some
of the points are irrelevant or something you do not want to discuss.

331

Points for discussion

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342










How to increase knowledge about students' rights as tenants?
Should we work for our own housing council in Oslo?
Points about regulation for discussion:
o Should prices be regulated?
o Should quality be regulated?
o Should quantity be regulated?
o Should one not have a position on regulation at all?
Should one collaborate with other relevant actors such as the tenant association?
Should one try to get a collaboration with private real estate players such as Heimstaden, Thon or Ferd?
What should the municipality's role in the rental market be?
How should international students be involved in this work?
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VALG TIL BUDSJETTKOMITEEN
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

098/22-09
Valgsak
Arbeidsutvalget ved Frida Rasmussen
Mandat for Velferdstinget i Oslo Akershus’ budsjettkomite

344
345

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaken.

346
347
348

Forslag til vedtak:
I tråd med mandatet for Velferdstinget i Oslo Akershus’ budsjettkomite, §2 Sammensetning, oppnevnes og velges
opp til seks medlemmer til budsjettkomiteen.

349

SAKSOPPLYSNINGER

350
351
352

Alle delegasjonene i Velferdstinget får muligheten til å oppnevne ett medlem fra deres egen institusjon til
budsjettkomiteen. Øvrige plasser kan så velges ved preferansevalg. Etter valgtale på inntil to minutter åpnes det
for spørsmål til kandidatene.

353
354

En kan ikke inneha verv i budsjettkomiteen dersom man samtidig er medlem av Kulturstyret eller styremedlem i et
studentmedium, jf. §12-1 c i vedtektene.

355
356

Dersom det velges færre enn tre medlemmer til budsjettkomiteen vil komiteen suppleres med et tilstrekkelig antall
fra Velferdstingets arbeidsutvalg.

357
358
359
360
361

Budsjettkomiteen innstiller på søknadene til Velferdstingets tildelinger fra semesteravgiften og består av tre til seks
medlemmer ledet av arbeidsutvalgets nestleder. Nestleder i arbeidsutvalget har ansvar for at komiteen
gjennomfører tilstrekkelig antall møter og har tilgjengelig den informasjon som er nødvendig for å sikre en ryddig
saksbehandling. Medlemmene har møteplikt på alle interne møter i budsjettkomiteen og på Velferdstingets
tildelingsmøte.

362
363
364

Budsjettkomiteens medlemmer har ansvar for å sette seg inn i søknadene, hvem søkerorganisasjonene er,
Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier og skal innstille på alle søknader til Velferdstingets
tildelingsprosess. Budsjettkomiteen skal gjennomføre intervjuer med samtlige søkerorganisasjoner.

365
366
367
368

//English//
The Welfare Council will elect up to six members for the Budget Committee. The Budget Committee consists of at
least three and at most six members and is led by the vice president of the Executive Committee. All delegations
have the option of appointing one member from their own institution.

369
370

If less than three members are elected, committee members will be supplemented by members of the Executive
Committee.

371
372

The Budget Committee is responsible for recommendations concerning grants for student organizations in the Oslo
area who apply directly to the Welfare Council.
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ETTERGODKJENNING AV MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

099/22-09
Valgsak
Arbeidsutvalget v/ Andrine Breiner Johansen

374
375

Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget godkjenner at Armin Braimi og Eilif Hallingstad Finnseth rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret.

376
377
378

Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner at Armin Braimi og Eilif Hallingstad Finnseth rykker opp fra vara til fast plass i Kulturstyret,
med funksjonstid frem til 30. juni 2023.

379

SAKSOPPLYSNINGER

380
381

Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer.
Kulturstyret består av ti faste medlemmer og en leder, samt seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

382
383
384
385

Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 etter
statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets godtgjøring
det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig. Seminarer som
går over mer enn en dag godtgjøres som to møter.

386
387

Da to medlemmer av Kulturstyret har trukket seg, har to varamedlemmer rykket opp. Armin Braimi og Eilif
Hallingstad Finnseth har derfor rykket opp til faste medlemmer, med funksjonstid frem til 30. juni 2023.

388
389
390

Velferdstingets vedtekter, § 12-6-8 Kulturstyret, sier at: «Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan
varamedlemmene rykke opp. Dersom et varamedlem rykker opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av
Velferdstinget.»

391

Opprykket av varamedlemmer til faste medlemmer legges derfor med dette frem til godkjenning av Velferdstinget.
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392

VALG TIL INTERNASJONAL KOMITE
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

100/22-09
Valgsak
Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz
Retningslinjer for Velferdstingets internasjonale komite; Guidelines for the Welfare
Council’s International Committee

393
394

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaken.

395
396
397

Forslag til vedtak:
Det skal på møtet velges en leder for et år til internasjonal komite. Valgperioden er fra og med møteslutt og til og
med neste høstseminar.

398
399

Det skal på møtet velges opp til syv medlemmer for et semester til internasjonal komite. Valgperioden er fra og
med høstseminarets møteslutt og til og med utgangen av semesteret.

400

SAKSOPPLYSNINGER

401
402
403
404

Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i sin innstilling før valget. Deretter redegjøres det for hver
kandidat. Det velges først leder for ett år. Deretter velges opp til syv medlemmer for et semester. Alternative forslag
(benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. Etter valgtale på inntil
to minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene.

405
406

Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg. AU henviser til retningslinjene for internasjonal komite
(spesielt § 1-1, § 1-3, § 2-1 og § 3-1) for mer informasjon om komiteen.

407

Saken kan holdes på engelsk for å sikre at prosessen er tilgjengelig for alle kandidatene.

408
409
410
411
412

//English//
The Electoral Committee presents their recommendations before the election of the International Committee. A
leader will be elected for one year, and then up to seven regular members will be elected for one semester.
Alternative candidates are presented after the Electoral Committee has presented its account, before the election
speeches. Candidate speeches of up to two minutes are followed by a chance to ask questions.

413
414
415

The election of members is performed through ranked voting (preference election). The Executive Committee refers
to the guidelines for the International Committee (notably § 1-1, § 1-3, § 2-1 and § 3-1) for more information about
the committee. Regular members of the International Committee sit for one semester.
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416

ETTERGODKJENNING AV VARSLINGSUTVALG
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

101/22-09
Valgsak
Arbeidsutvalget v/ Jon Aleksander Prøitz

417
418
419

Arbeidsutvalgets innstilling:
Henriette Seim godkjennes som varslingsutvalgets leder og Pål Alvsaker godkjennes som medlem av
varslingsutvalget.

420
421
422

Forslag til vedtak:
Henriette Seim godkjennes som varslingsutvalgets leder og Pål Alvsaker godkjennes som medlem av
varslingsutvalget.

423

SAKSOPPLYSNINGER

424
425
426

I Velferdstingets etiske retningslinjer står det under kapittel 2 Varslingsutvalg, linje 80–82: «Varslingsutvalget består
av administrasjonsleder og Velferdstingets to administrasjonskonsulenter. Dersom de ansatte i administrasjonen
byttes ut, skal nytt varslingsutvalg legges frem for godkjenning i Velferdstinget.»

427
428

30. november 2021 ansatte Velferdstinget ny administrasjonsleder og det er derfor nødvendig at Velferdstinget
godkjenner Henriette Seim som ny leder av varslingsutvalget.

429
430

15. mars 2022 ansatte Velferdstinget Pål Alvsaker i et vikariat ut året som administrasjonskonsulent, og det vil
være nødvendig å også godkjenne Pål Alvsaker som en del av varslingsutvalget.
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SUPPLERINGSVALG TIL KULTURSTYREVARAER
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

102/22-09
Valgsak
Arbeidsutvalget v/ Andrine Breiner Johansen

432
433
434

Arbeidsutvalgets innstilling:
Velferdstinget godkjenner oppnevningen av Hanne Alexandersdatter Hugem som 4. vara og William Sæbø som 5.
vara, og Velferdstinget velger et 6. varamedlem.

435
436
437

Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner oppnevningen av Hanne Alexandersdatter Hugem som 4. vara og William Sæbø som 5.
vara, og Velferdstinget velger et 6. varamedlem.

438

SAKSOPPLYSNINGER

439
440

Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer.
Kulturstyret består av ti faste medlemmer og én leder, samt seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

441
442
443
444
445
446

På vårvalgmøtet ble det valgt fem faste medlemmer og fem varaer. Ettersom to av de faste medlemmene har
måttet trekke seg, rykker to varamedlemmer opp som faste medlemmer (sak 099/22-09). Som følge av dette, var
det tre ledige varaplasser i Kulturstyret. For at Kulturstyret skulle være vedtaksdyktige under sitt oppstartsseminar,
så arbeidsutvalget det som nødvendig å supplere varalisten i henhold til vedtektenes § 12-6-8. Arbeidsutvalget har
i AU-møte 12. august 2022 supplert inn Hanne Alexandersdatter Hugem og William Sæbø som henholdsvis 4. og
5. vara i Kulturstyret. Varene skal ettergodkjennes av Velferdstinget i henhold til vedtektenes § 12-5-1.

447

Kulturstyret har rom for seks vararepresentanter. Dermed er det én ledig varaplass. Denne plassen skal vi nå velge.
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448

REVIDERING AV MØTEPLAN
Saksnummer
Type sak
Saksansvarlig
Vedlegg

103/22-09
Vedtakssak
Arbeidsutvalget v/ Frida Rasmussen

449
450

Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteplanen blir vedtatt med de endringene som kommer frem på møtet.

451
452

Forslag til vedtak:
Møteplan for Velferdstinget høsten 2022:

453
454
455
456
457







3. september 2022
10. oktober 2022
7. november 2022
5. desember 2022
4.–5. februar 2023 (vårseminar)

458

SAKSOPPLYSNINGER

459
460
461

I henhold til Velferdstingets vedtekter § 3-1 skal møteplanen tas opp til revidering på VTs høstseminar. For at
møteavviklingen for både arbeidsutvalget, representanter og observatører skal bli så forutsigbart som mulig er det
viktig å ha en forhåndsbestemt plan over møtedatoer fremover.

462
463

Arbeidsutvalget foreslår ingen endringer på den møteplanen VT vedtok i februar. Vi mener likevel at en møtedato
bør flyttes dersom hele eller store deler av en delegasjon ikke har anledning til å delta på de framlagte datoene.

464
465
466

//English//
According to the regulations of the Welfare Council, we have to update our meeting schedule every autumn
seminar. The Executive Committee has no altering suggestions to the meeting schedule.

30

